
 Heb je zin in appeltaart?  
 

Op ons mooie GWL terrein staan zo’n 70 

hoogstamfruitbomen, die worden onderhouden 

door enthousiaste vrijwilligers die op ons 

terrein wonen. Zij snoeien de bomen, verzorgen afgebroken takken en plukken het fruit. 

 

Hier is het verslag van de zevende pluk en bak dag, op zaterdag 26 september 2015. 

 

Om 10 uur ’s ochtends 

starten we bij het 

Buurtbeheerderhuisje.  

Onder leiding van de 

vrijwilligers van de 

Hoogstamfruitbomen groep 

gaan jong en oud kratten vol 

appels en peren verzamelen.  

 

Wie wil mag helpen. Dit is je 

kans om op ladders te klimmen 

en fruit te plukken. Nu mag het!  

 

De plukkers verspreid zich over 

het gehele terrein. De oogst 

wordt verzameld in tassen en kratten en met karren naar het Buurtbeheerhuisje gebracht. 
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Niet alle appels komen aan… met mooie zo’n oogst is het verleidelijk alvast te proeven.  

Duidelijk is te merken dat we dit jaar wat later oogsten: de appels smaken heerlijk sappig.    

 

De trotse plukkers poseren voor een deel van de oogst, die wel wat kleiner is dan vorig jaar,  

vooral door de storm van eind juli, waardoor veel appels te vroeg van de boom zijn gevallen. 
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Rond half 1 gaan de vrijwilligers thuis appeltaarten en stoofpeertjes maken. Iedere 

vrijwilliger heeft daarbij zijn eigen, geheime recepten. Joris uit blok 12 bakt al jaren de 

heerlijkste taarten. Dit jaar volgt hij een recept van televisie kok Yvette van Boven. 
 

               
 

Om 5 uur ’s middags kunnen alle GWL bewoners bij het Buurtbeheerdershuisje de gemaakte 

appeltaarten komen opeten en appelsap drinken. Wat een genot om al die verschillende 

taarten te zien en te mogen proeven. Heerlijk!  
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Het resultaat is er naar: op de tafel staan 17 verschillende appeltaarten en een bak 

stoofpeertjes. Alle aanwezig GWL bewoners genieten van de verrukkelijke baksels, begeleid 

met appelsap. Er is genoeg, en voor sommigen zelfs teveel, voor iedereen. 
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Bewoners raken met elkaar in gesprek, kinderen delen taarten uit en snoepen van  

 

       
 

Een van de plukkers heeft naambordjes bij voorbeeldappels gelegd. Zo kun je zien welke 

soorten zoal op het GWL groeien. Net als vorig jaar is er een grootste en kleinste appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het resterende fruit wordt aan de bewoners uitgedeeld, dus er zal nog veel gebakken en 

gepureerd zijn in de dagen er na. En zo verdwijnen de taarten en verschijnt de tafel weer. 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige pluk en bak dag. Iedereen die geholpen 

heeft... bedankt. 
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